Maart 2019

maart is er ook een aparte jubileumsite in de lucht
waarop je kan inschrijven voor het programma en
waar je foto’s met verhaal kunt aanleveren.

PIN betalen ja graag!

Save the date: Jubileumfeest
verplaatst naar zaterdag 29 juni
HBV is officieel opgericht op 17 april 1969.
In overleg tussen bestuur en de jubileumcommissie hebben we besloten om het feest te
verplaatsen van 13-14 april naar een latere datum.
De redenen hiervoor:
- We kunnen zo het jubileum combineren met
de afsluiting van het seizoen
- Eind juni is er een veel grotere kans op mooi
weer, waardoor we onze activiteiten binnen
én buiten kunnen organiseren
- De recreantenteams die meedoen aan het
WFBC –slottoernooi op zaterdag 13 april
kunnen zo ook op ons jubileumfeest van de
partij zijn
- We hebben meer tijd om contactgegevens van
oud-leden te verzamelen en om het
feestprogramma goed vorm te geven.
Het wordt dus zaterdag 29 juni!
De jubileumcommissie (Rico, Mandy, Iris, Irene,
Dick, Remco) draait inmiddels op volle toeren.
Eind maart ontvangt iedereen een e-mail met het
feestprogramma, voor jeugd, senioren en oudleden. Als je contactgegevens van oud-leden hebt,
geeft ze svp door! Als je wilt helpen met ideeën of
praktische zaken, graag! Neem dan contact op met
één van de leden van de jubileumcommissie of via
jubileumhbv@gmail.com.

Oproep: foto’s met verhaal gezocht!
Alvast een verzoek: we verzamelen foto-verhalen
over allerlei hoogtepunten en grappige voorvallen
uit de rijke historie van HBV. Heb je zo’n foto met
verhaal, geef het dan aan ons door. Vanaf eind

Als je de laatste weken nog in de kantine bent
geweest is het je wellicht al opgevallen: onze
penningmeester Nils heeft ervoor gezorgd dat we
onze consumpties voortaan ook met PIN kunnen
betalen. Wel zo veilig en het werkt supereenvoudig. Bij de bar ligt ook een duidelijke
instructie, zodat iedere barvrijwilliger er mee uit
de voeten kan.
Goed geregeld!

In gesprek met het bestuur op 19 maart
Zoals al eerder aangekondigd is iedereen welkom
om mee te praten op dinsdagavond 19 maart a.s.
20.00 uur in de kantine. Doe mee, de club heeft
jullie inbreng nodig! De gespreksthema’s zijn:
communicatie, contributie & financiën, werving &
behoud nieuwe leden, accomodatie , trainingen.

Buddy-toernooi zondag 7 april
Een gezellig toernooi waar iedereen tot 16 jaar
aan mee kan doen, ook kinderen van
competitiespelers en recreanten, neefjes, nichtjes,
buurkinderen enz. Doe mee, kijk op de site en
schrijf je in!
Bestuur HBV 2018-2019:
 Voorzitter: Nick Eijssens voorzitter@hoornse-bv.nl
 Secretaris: Anne de Valk secretaris@hoornse-bv.nl
 Penningmeester: Nils van Hoegee
penningmeester@hoornse-bv.nl
 TC.: Katja van Walstijn, tc.hoornsebv@gmail.com
 JC: Sander Meester jchoornsebv@gmail.com
 RC.: Carla Schouten
recreantencommissie@hoornse-bv.nl
 Algemeen lid: vacature

Website: www.hoornse-bv.nl
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Badmintonvereniging-HBV-Hoornse-BV

